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ACÓRDÃO Nº. : 104/2010
PROCESSO : 2009/6820/500257
RECURSO VOLUNTÁRIO : 7.773
RECORRENTE : NOALDO TAVARES PIMENTEL
RECORRIDA : FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL 
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 29.060.242-4

EMENTA: Levantamento Financeiro. Omissão de Saídas de Mercadorias 
Tributadas. Saídas de Caixa Superiores à Capacidade Financeira – É exigível a 
obrigação quando constatada a omissão de saídas de mercadorias tributadas ao 
apontar capacidade de pagamento inferior aos valores que efetivamente saíram do 
caixa da empresa.

DECISÃO: Decidiu o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais por 
unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento ao 
direito defesa, conforme art. 5º, LV da Constituição Federal, arguida pela 
Recorrente. No mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe 
provimento para, confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o 
auto de infração de nº 2009/001633 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do 
crédito tributário no valor de R$ 184,36 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis 
centavos), referente ao campo 4.11, mais acréscimos legais. O Sr. Ricardo Shiniti 
Konya fez sustentação oral pela Fazenda Pública. Participaram da sessão de 
julgamento os conselheiros Rubens Marcelo Sardinha, Fernanda Teixeira Halum, 
João Gabriel Spicker e Luciene Souza Guimarães Passos. Presidiu a sessão de 
julgamento aos 26 dias do mês de abril de 2010, a conselheira Regina Alves Pinto.

CONS. RELATOR: Rubens Marcelo Sardinha

VOTO: A empresa foi autuada por deixar de recolher ICMS na importância de R$ 
184,36 (cento e oitenta e quatro reais, trinta e seis centavos), referente a saída de 
mercadorias tributadas e não registras no livro próprio, relativo ao período de 
01/01/2005 a 31/12/2005, conforme foi constado por meio do levantamento 
financeiro.

Intimada via postal, a autuada apresenta impugnação tempestiva.

A julgadora de primeira instância julga o auto de infração procedente em seu 
todo.

Intimado por AR da decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou 
recurso voluntário tempestivo, alega que houve cerceamento ao direito de defesa, 
que a documentação solicitada encontrava-se a disposição da fiscalização no 
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escritório do contador, para considerar o auto de infração improcedente por estar 
completamente destituído de fundamentação legal. 

A Representação Fazendária, considerando que não foi apresentada 
nenhuma prova para ilidir o feito, recomenda confirmação da sentença de primeira 
instância, para que seja julgado procedente o auto de infração.

Em análise aos autos ficou constatado que o contribuinte omitiu o registro de 
saídas de mercadorias tributadas, uma vez que o valor das receitas não foi 
suficiente para cobrir suas despesas, comprovado pelo levantamento financeiro e 
por documentação apresentada pelo autuante. O contribuinte não traz ao processo 
qualquer alegação ou fato que possa mudar o entendimento do feito. Portando, 
entendo correta a cobrança do imposto, via auto de infração, que conforme o art. 21, 
inciso I, alínea “e”, da Lei 1.287/2001, assim dispõe:

Art. 21. Presume-se ocorrido o fato gerador do imposto, 
salvo prova em contrário:

I – o fato de a escrituração indicar:

e) receitas inferiores ao valor das despesas efetivamente 
realizadas;

Pelo exposto, voto para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento por 
cerceamento ao direito defesa, conforme art. 5º, LV da Constituição Federal, arguida 
pela recorrente, e, no mérito, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para, 
confirmando a decisão de primeira instância, julgar procedente o auto de infração de 
nº 2009/001633 e condenar o sujeito passivo ao pagamento do crédito tributário no 
valor de R$ 184,36 (cento e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), referente 
ao campo 4.11, mais acréscimos legais. 
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PLENÁRIO DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES E RECURSOS FISCAIS, aos 14 
dias do mês de maio de 2010.

Presidente

Cons. Relator 

Representante Fazendário


